PROCEDIMENTOS PARA A CORRETA APLICAÇÃO DO

ENVELOPE CONJUGADO

Depois de aplicada a banda de rodagem, proceder
a colocação do , PVC, capa ou tecido, conforme
imagem. Colocar o tecido de drenagem, passando
pelo centro do bico de envelope e deixar sobrar 2
pontas para parte interna do pneu.

Após o envelopamento externo, coloque as
pontas do tecido de dreno para a parte
interna do pneu, terminando a montagem
da parte interna do envelope conjugado.

Termine a montagem colocando a
aba de vedação por baixo da parte
externa do envelope

Importante centralizar o bico do envelope
conjugado sobre o tecido de dreno.
Envelopar o pneu normalmente.

Tomar cuidado para não deixar o
tecido de dreno impedir a perfeita
vedação do envelope.

Mantenha o tecido de dreno bem
esticado na parte externa do pneu,
conforme imagem acima.

Confira se o tecido está bem posicionado.
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Com a simples articulação da mesa de montagem
Raytak, vire o pneu mantendo a aba de vedação para
baixo da mesa.
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Conectar a mangueira de vácuo no
bico.
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A vedação se processará em poucos segundos, podendo o pneu ser colocado na
monovia, para terminar a completa sucção. IMPORTANTE: É necessário a utilização
de uma bomba de vácuo eficiente. Não recomendamos a utilização do kit de teste de
envelope. Tempo máximo para a completa sucção ideal: menor que 3 min p/ pneu.
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Utilizar cela de montagem Raytak para
distribuir o peso do pneu em uma área
maior, evitando assim que o cabide
danifique o envelope conjugado.
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Após completa retirada do ar (completo
vácuo), vedar o bico com a borracha de
vedação.

Com o vácuo sendo mantido pela
borracha de vedação, movimente o
pneu para a autoclave, para iniciar o
processo de vulcanização.

Mais informações, consulte
nosso Departamento Técnico

